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Απόφαση ∆ηµάρχου
για τον ορισµό Αντιδηµάρχων & Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων του (άρθρο 59)

Ο ∆ήµαρχος Εορδαίας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1
του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραµµα Κλεισθένης Ι, αναφορικά µε τον ορισµό των
Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του ∆ηµάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α΄134).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ.
«Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας», σύµφωνα µε το
ν. 3852/2010, όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α΄87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33
του Ν.4483/2017 (Α΄107) και της παρ. 3 ε΄ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α΄40),
αναφορικά µε την αντιµισθία.
5. Τα επίσηµα πληθυσµιακά δεδοµένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ191/20.3.2014 (Β’ 698)) για τον ∆ήµο Εορδαίας , σύµφωνα µε τα οποία ο πληθυσµός
του ανέρχεται στους 45.592 κατοίκους.
6. Το γεγονός ότι ο ∆ήµος Εορδαίας έχει πέντε (5) ∆ηµοτικές Ενότητες.
7. Το γεγονός ότι στο ∆ήµο µπορεί να ορισθούν έξι (6) Αντιδήµαρχοι.
8. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019: Ορισµός Αντιδηµάρχων.
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9. Το από 3-9-2019 πρακτικό για την παροχή έγκρισης όλων των δηµοτικών συµβούλων της ∆ηµοτικής
Παράταξης «Μπροστά για την Εορδαία» για τον ορισµό της δηµοτικής συµβούλου Ζαφειρούλας
(Ρούλας) Σεβαστού ως Αντιδηµάρχου.
10. Τον Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. (ΦΕΚ Β’ 823/09.04.2013)
11. Την 106/2019 Απόφαση του Πολυµελές Πρωτοδικείου Κοζάνης µε την οποία επικυρώθηκαν τα
αποτελέσµατα των ∆ηµοτικών Εκλογών του ∆ήµου Εορδαίας που διενεργήθηκαν την 26η Μαΐου & 2α
Ιουνίου 2019.
12. Το από 31-08-2019 Πρακτικό Ορκωµοσίας του ∆ήµου Εορδαίας.
13. Την ανάγκη της εύρυθµης λειτουργίας του ∆ήµου και των Κοινοτήτων του.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ορίζει τους Αντιδηµάρχους του ∆ήµου ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ, µε θητεία από 10/09/2019 έως και
09/09/2020 τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους:
1. ∆ηµήτριος Ορφανίδης: Αντιδήµαρχος ∆ιοίκησης, Οικονοµικών και Συντονισµού
Κοινοτήτων του ∆ήµου.
2. Μαρία Αντωνιάδου: Αντιδήµαρχος Πολιτισµού, Αθλητισµού και ∆ηµοσίων Σχέσεων.
3. Ζαφειρούλα (Ρούλα) Σεβαστού: Αντιδήµαρχος Παιδείας, Εθελοντισµού και Κοινωνικής
Μέριµνας.
4. Χρήστος Κεσκερίδης: Αντιδήµαρχος Καθηµερινότητας, Καθαριότητας & Πρασίνου
5. Νικόλαος

Φουρκιώτης:

Αντιδήµαρχος

Τεχνικών

Έργων,

Πολεοδοµίας

και

Προγραµµατισµού Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων.
6. Παναγιώτης Κάλφας: Αντιδήµαρχος Επιχειρηµατικότητας, Εµπορίου και Αγροτικής
Ανάπτυξης.
µεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριµένες αρµοδιότητες του, όπως παρακάτω:
1) Στον κ. ∆ηµήτριο Ορφανίδη αναθέτουµε τους Τοµείς :
α) Τοµέας ∆ιοίκησης και Οικονοµικών στον οποίο περιλαµβάνονται, ιδίως:
1. Η εποπτεία και παρακολούθηση των εσόδων που αφορούν την εκµίσθωση ∆ηµοτικών
κτιριακών εγκαταστάσεων και ακινήτων.
2. Η οικονοµική διαχείριση δηµοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων
3. Η εποπτεία των αρµοδίων υπηρεσιών για επιβολή και είσπραξη παντός είδους φόρων τελών,
δικαιωµάτων, παραβάσεων και προστίµων (ηχορύπανση, κατάληψη κοινόχρηστων χώρων,
τοποθέτηση οικοδοµικών υλικών, εµπορευµάτων διαφήµισης, ελεγχόµενης στάθµευσης
παρεπιδηµούντων, ακαθάριστα έσοδα καταστηµάτων).
4. Ο έλεγχος και η εποπτεία των χώρων εισόδου – εξόδου αυτοκινήτων
5. Ο έλεγχος και η εποπτεία των δηµοτικών χώρων στάθµευσης.
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6. Η εκµετάλλευση των βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιοµηχανικές
ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδοµικού και του χωροταξικού σχεδιασµού.
7. Οργάνωση και οµαλή λειτουργία του Γραφείου Προµηθειών.
8. Η διαχείριση, η αξιοποίηση και η εκµετάλλευση της δηµοτικής και κοινοτικής περιουσίας και η
κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δηµοτικών και κοινοτικών κτιρίων.
9. Ο καθορισµός των χώρων και των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των
εµποροπανηγύρεων, για άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, που διενεργούνται
στον ∆ήµο Εορδαίας, κατά τη σχετική νοµοθεσία, καθώς και των χώρων για την προσωρινή
διαµονή µετακινούµενων πληθυσµιακών οµάδων.
10. Η διαχείριση και εκµετάλλευση δηµοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και
βοσκοτόπων,

καθώς

και

αποκαλυπτόµενων

καλλιεργητικών

εκτάσεων

που

τους

παραχωρούνται από το ∆ηµόσιο.
11. Η ρύθµιση της κυκλοφορίας, ο καθορισµός πεζοδρόµων, µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων
της κυκλοφορίας, η αποµάκρυνση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων και γενικότερα η λήψη µέτρων
για την αποφυγή δυσµενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία.
12. Η εποπτεία όλων των σχετικών αρµοδιοτήτων που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ του κώδικα
που ασκούν οι ∆ήµοι και οι Κοινότητες σε τοπικό επίπεδο, κρατικού χαρακτήρα οι οποίες
τους έχουν ανατεθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σύµφωνα µε τη σχετική
νοµοθεσία.
β) Τοµέας ∆ιοικητικών θεµάτων στον οποίο περιλαµβάνονται, ιδίως:
1. H εποπτεία και ευθύνη των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών µονάδων
του ∆ήµου και συγκεκριµένα των αρµοδιοτήτων της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών,
Γραµµατείας Οργάνων ∆ιοίκησης, Ληξιαρχείου, ∆ηµοτολογίου, ∆ηµοτικής Κατάστασης,
Πρωτοκόλλου & ∆ιεκπεραίωσης.
2. H έκδοση των πράξεων των υπηρεσιακών µεταβολών του προσωπικού.
3. H χορήγηση αδειών του προσωπικού.
4. H εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των Πολιτών.
5. H λειτουργία των ΚΕΠ.
6. H διαφάνεια και η Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση.
7. Η λειτουργία του προγράµµατος ∆ιαύγεια.
8. Η λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και µεταναστών
γ) Τοµέας Συντονισµού Κοινοτήτων του ∆ήµου στον οποίο περιλαµβάνονται, ιδίως:
1. H συνεργασία µε τους Προέδρους των Kοινοτήτων του ∆ήµου για την επίλυση των
τοπικών προβληµάτων.

2. Την εύρυθµη λειτουργία των Αποκεντρωµένων ∆ηµοτικών Υπηρεσιών που είναι
εγκατεστηµένες στις Κοινότητες.
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3. Την εξυπηρέτηση και ενηµέρωση των πολιτών για θέµατα των Κοινοτήτων.
Η έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που
σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέµενες αρµοδιότητες.
2) Στον κ. Νικόλαο Φουρκιώτη αναθέτουµε τους Τοµείς :
α) Τοµέας Τεχνικών Έργων στον οποίο περιλαµβάνονται, ιδίως:
1. Η εποπτεία αρµοδιοτήτων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της ∆/νσης Περιβαλλοντικών

Υπηρεσιών του ∆ήµου.
2. Η µελέτη, κατασκευή

βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και

βιοµηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδοµικού και του χωροταξικού
σχεδιασµού.
3. Η µελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραµµάτων οικιστικής και πολεοδοµικής ανάπτυξης.
4. Η συµµετοχή του σε θέµατα πολεοδοµίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, όπως αυτή

προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.
5. Η µέριµνα και η λήψη µέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων,

όπως ο έλεγχος σήµανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των
υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς του
δηµοτικού ή κοινοτικού δικτύου, η λήψη µέτρων και ο έλεγχος για την προστασία από
επικίνδυνες οικοδοµές, από έλλειψη µέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που
εκτελούνται και γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυµονούν κινδύνους για τη ζωή και την
περιουσία των κατοίκων.
6. Ο σχεδιασµός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδοµών για τη στήριξη της τοπικής

οικονοµίας, όπως έργων οδοποιίας, συστηµάτων άρδευσης, αντιπληµµυρικών και
εγγειοβελτιωτικών έργων.
7. Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και

κτιρίων που παραχωρούνται από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
8. Η υπογραφή των αδειών εκσκαφής.
9. Η προστασία των κτιριακών υποδοµών για την στέγαση Σχολών Πανεπιστηµιακών και

Τεχνολογικών Ιδρυµάτων.
10. Η εποπτεία της µελέτης και όλης της διαδικασίας ένταξης έως το στάδιο της υλοποίησης της

στα Ευρωπαϊκά, Κρατικά, Τοπικά και δηµοτικά Προγράµµατα χρηµατοδότησης.
11. Η παρακολούθηση θεµάτων Κτηµατολογίου και ακινήτων του ∆ήµου.
12. Η εκπόνηση, υλοποίηση και η συµµετοχή σε προγράµµατα για την τουριστική ανάπτυξη των

περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού, καθώς και η δηµιουργία
θέρετρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών.

13. Η µελέτη, κατασκευή
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βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και

βιοµηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδοµικού και του χωροταξικού
σχεδιασµού.
β) Τοµέας Πολεοδοµίας στον οποίο περιλαµβάνονται, ιδίως:
1. Η προστασία και η αξιοποίηση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών, των ήπιων ή

ανανεώσιµων µορφών ενέργειας, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση των σχετικών έργων και
εγκαταστάσεων, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
2. Η εκπόνηση τοπικών προγραµµάτων για την προστασία και αναβάθµιση του φυσικού,

αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών
πολιτικών.
3. Η µελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραµµάτων οικιστικής και πολεοδοµικής ανάπτυξης.
4. Η λήψη µέτρων για την αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών όπου αναπτύσσεται

εκµετάλλευση ορυκτού πλούτου και εγκαθίστανται µονάδες επεξεργασίας υγρών και στερεών
αποβλήτων.
5. Η συµµετοχή τους σε θέµατα πολεοδοµίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, όπως αυτή

προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.
6. Ο καθορισµός των χώρων για τη δηµιουργία κοιµητηρίων.

γ) Τοµέας Προγραµµατισµού Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων στον οποίο περιλαµβάνονται,
ιδίως:
1. H διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και των εν γένει θεµάτων που συνδέονται µε

χρηµατοδοτήσεις στα πλαίσια προγραµµάτων χρηµατοδότησης
Η έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που
σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέµενες αρµοδιότητες.
3) Στον κ. Παναγιώτη Κάλφα αναθέτουµε τους Τοµείς :
α) Τοµέας Επιχειρηµατικότητας και Εµπορίου στον οποίο περιλαµβάνονται, ιδίως:
1. Ο έλεγχος καταστηµάτων και επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος,
2. Η έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονοµικού

ενδιαφέροντος.
3. Η έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης,

εκµετάλλευσης, οργανισµού, φορέα.
4. Η χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλµατος.
5. Η προώθηση και συντονισµό υλοποίησης προγραµµάτων που σχετίζονται µε την

επιχειρηµατικότητα.
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6. Η προστασία της δηµόσιας υγείας, ο υγειονοµικός έλεγχος των καταστηµάτων και
επιχειρήσεων, η προστασία του καταναλωτή.
7. Η εποπτεία της έκδοσης αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόµια, πεζοδρόµων,

ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων, οικοδοµικών υλικών, διαφηµίσεων, κ.λ.π.).
8. Η εποπτεία του έργου τοποθέτησης ειδικών ραµπών πρόσβασης των ΑµεΑ στα καταστήµατα

υγειονοµικού ενδιαφέροντος του ∆ήµου.
9. Η ∆ιαφήµιση, και οι χώροι για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήµισης.
10. Η επιβολή πρόστιµων για τα παράνοµα πλαίσια και τις παράνοµες πινακίδες (ν.2946/2001,

ΦΕΚ 224 Α΄/2001).
β) Τοµέας Αγροτικής Ανάπτυξης στον οποίο περιλαµβάνονται ιδίως:
1. Θέµατα πρωτογενούς τοµέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)

Η έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που
σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέµενες αρµοδιότητες.
4) Στον κ. Χρήστο Κεσκερίδη αναθέτουµε τους Τοµείς :
α) Τοµέας Πρασίνου στα διοικητικά όρια του ∆ήµου µας στον οποίο περιλαµβάνονται, ιδίως:
1. Η υπευθυνότητα δενδροφυτεύσεων, συντήρησης – καθαριότητας πάρκων, συντήρηση

πλατειών, νησίδων, πεζοδροµίων, του οδικού δικτύου.
2. Η υπευθυνότητα συντήρησης ∆ηµοτικών Κτιριακών εγκαταστάσεων.
3. Η υπευθυνότητα των συνεργείων του ∆ήµου καθώς και τη συντήρηση των µηχανηµάτων, των

οχηµάτων και του εξοπλισµού πρασίνου και συνεργείων.
4. Εποπτεία και έλεγχος του Γραφείου Κίνησης.
5. Η υπευθυνότητα ∆ηµοτικού Φωτισµού σε κοινόχρηστους χώρους.
6. Η λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
7. Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών στις πόλεις και

τα χωριά όπως η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστηµάτων, έργων ηλεκτροφωτισµού
των κοινόχρηστων χώρων, η δηµιουργία χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής, πλατειών και
λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων.
γ ) Τοµέας Καθαριότητας και καθηµερινότητας στον οποίο περιλαµβάνονται, ιδίως:
1. Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της δηµοτικής επικράτειας, η αποκοµιδή και

διαχείριση των αποβλήτων, η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών µέτρων για την
προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριµµάτων από
εκδήλωση πυρκαγιάς, σύµφωνα µε την κείµενη σχετική νοµοθεσία.
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2. Η υπευθυνότητα για την καθαριότητα και τη συντήρηση των µηχανηµάτων και του εξοπλισµού
καθαριότητας.
3. Τα θέµατα Ανακύκλωσης και κοιµητηρίων ( Καθαριότητα , ευπρεπισµός,

λειτουργία και

φύλαξη).
4. Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αποθηκευτικών χώρων υγρών καυσίµων.
5. Η παροχή συνδροµής στην αρµόδια πυροσβεστική υπηρεσία, µε κάθε πρόσφορο µέσο που

διαθέτουν, για την αντιµετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.
6. Η παρακολούθηση θεµάτων διαχείρισης απορριµµάτων σε επίπεδο περιφέρειας ∆υτικής

Μακεδονίας.
7. Η συνεχής παρακολούθηση των παλαιών χωµατερών, η αποτροπή δηµιουργίας νέων.
8. Η προστασία του καταναλωτή µε τη δηµιουργία Γραφείων Ενηµέρωσης του καταναλωτή

σχετικά µε θέµατα που αφορούν τα δικαιώµατά του, την ποιότητα των προσφερόµενων
αγαθών και υπηρεσιών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, σε συνεργασία
µε τις αρµόδιες αρχές.
9. Η Μηχανοργάνωση της αποθήκης του ∆ήµου.

Η έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που
σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέµενες αρµοδιότητες.
5) Στην κ. Μαρία Αντωνιάδου αναθέτουµε τους Τοµείς :
.
α) Τοµέας Πολιτισµού στον οποίο περιλαµβάνονται, ιδίως:
1. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών

εκδηλώσεων ή η συµµετοχή τους σε αυτά.
2. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,

σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
3. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού.
4. Η χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του ∆ήµου για

Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.
5. Η υποστήριξη πολιτιστικών και πνευµατικών κέντρων, µουσείων, βιβλιοθηκών,

φιλαρµονικών,

σχολών

διδασκαλίας

µουσικής,

σχολών

χορού,

θεάτρου,

κινηµατογράφου, ζωγραφικής και γλυπτικής.
β) Τοµέας Αθλητισµού στον οποίο περιλαµβάνονται, ιδίως:
1. Η παρακολούθηση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δηµοτικών και κοινοτικών

γυµναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δηµοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης.
2. Η προώθηση και εφαρµογή προγραµµάτων ενίσχυσης µαζικού αθλητισµού και

διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
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γ) Τοµέας ∆ηµοσίων Σχέσεων στον οποίο περιλαµβάνονται, ιδίως:
1. Τα θέµατα προβολής, δηµοσίων σχέσεων και τουρισµού.
2. Η συµµετοχή του ∆ήµου σε διάφορες εκθέσεις και εκδηλώσεις.
3. Την υποστήριξη του ∆ηµάρχου σχετικά µε το συντονισµό ενεργειών ∆ηµοσίων
Σχέσεων, Εθιµοτυπικών Εκδηλώσεων & Εορτασµών.

Η έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που
σχετίζονται µε τις πιο πάνω ανατιθέµενες αρµοδιότητες.
6) Στην κ. Ζαφειρούλα (Ρούλα) Σεβαστού αναθέτουµε τους Τοµείς :
α) Τοµέας Παιδείας στον οποίο περιλαµβάνονται, ιδίως:
1. Η κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδοµών του εθνικού

συστήµατος της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας Παιδείας.
2. Οι αρµοδιότητες της Παιδείας, στον οποίο περιλαµβάνονται, ιδίως τα οριζόµενα στο

άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06.
3. Η Συµβουλευτική Αγωγή και ∆ράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συµβούλιο Νέων, των θεµάτων

Νεολαίας, το Συµβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας,
4.Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της

περιοχής.
β) Τοµέας Κοινωνικής Μέριµνας και Εθελοντισµού στον οποίο περιλαµβάνονται, ιδίως:
1. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού και της κοινωνικής αλληλεγγύης µε

τη

δηµιουργία

τοπικών

δικτύων

κοινωνικής

αλληλεγγύης,

εθελοντικών

οργανώσεων και οµάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη
των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και
αλληλεγγύης του ∆ήµου και της Κοινότητας.
2. Η υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της

τρίτης ηλικίας, η εφαρµογή κοινωνικών προγραµµάτων, η υποστήριξη και
φροντίδα ευπαθών κοινωνικών οµάδων, η πρόνοια απόρων και αστέγων, οι
δράσεις εθελοντισµού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης και η
απασχόληση.
3. Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρµοδιοτήτων της Κοινωνικής

Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06
περίπτωση ε΄ του Κ∆Κ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση
αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδοµάτων, την επιβολή προστίµων, την ευθύνη
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λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείµενης νοµοθεσίας της
περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών
µονάδων του ∆ήµου.
4. Γραφείο υποστήριξης όλων των θεµάτων που αφορούν τα άτοµα µε αναπηρία,

(ίδρυση Κ∆ΑΠ ΑµΕΑ, προσβασιµότητα κ.λ.π.).
5. Η υλοποίηση ή η συµµετοχή σε ολοκληρωµένα τοπικά σχέδια και προγράµµατα

δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρµογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης
της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωµάτωσης διαφόρων κατηγοριών
ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
6. Η ανάπτυξη συµβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους

ανέργους, µε στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση
απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην
αγορά εργασίας, µε τη δηµιουργία ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Γραφείων
Ενηµέρωσης για την Απασχόληση, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους δηµόσιους
φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής τους.
Για την άσκηση των παραπάνω αρµοδιοτήτων θα εφαρµόζονται οι σχετικές αποφάσεις του
∆ηµοτικού Συµβουλίου και η ισχύουσα νοµοθεσία .
Τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήµαρχος

κ. Νικόλαος

Φουρκιώτης.

Τις αρµοδιότητες της Αντιδηµάρχου κ. Ζαφειρούλας (Ρούλα) Σεβαστού όταν απουσιάζει ή κωλύεται
θα ασκεί η Αντιδήµαρχος κ. Μαρία Αντωνιάδου.
Τις αρµοδιότητες της Αντιδηµάρχου κ. Μαρίας Αντωνιάδου όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί η
Αντιδήµαρχος κ.. Ζαφειρούλα (Ρούλα) Σεβαστού.
Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Ορφανίδη όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο
Αντιδήµαρχος κ. Χρήστος Κεσκερίδης.
Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Χρήστου Κεσκερίδη όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο
Αντιδήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Ορφανίδης.
Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Παναγιώτη Κάλφα όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο
Αντιδήµαρχος κ. Νικόλαος Φουρκιώτης.
Τις αρµοδιότητες του Αντιδηµάρχου κ. Νικολάου Φουρκιώτη όταν απουσιάζει ή κωλύεται θα ασκεί ο
Αντιδήµαρχος κ. Παναγιώτης Κάλφας
Εντεταλµένοι σύµβουλοι στον ∆ήµο Εορδαίας :
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Α) Κοσµάς Σιδηρόπουλος
Τοµέας Πολιτικής Προστασίας στον οποίο περιλαµβάνονται, ιδίως:
1. Ο συντονισµός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη,
ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συµβαίνουν στα
διοικητικά όρια του ∆ήµου µας.
2. Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασµό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, στο
πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασµού και η εφαρµογή των προγραµµάτων, µέτρων και
δράσεων που αφορούν την περιοχή τους στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού
σχεδιασµού.
3. Η διάθεση και ο συντονισµός δράσης του απαραίτητου δυναµικού και µέσων για την
πρόληψη, ετοιµότητα, αντιµετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειάς
τους.
Β) Αναστάσιος Λόφτσαλης
Υπεύθυνος για το Πρόγραµµα αντιµετώπισης αδέσποτων ζώων, µε αρµοδιότητα την περισυλλογή
και εν γένει την µέριµνα για τα αδέσποτα ζώα και την λειτουργία του Κυνοκοµείου.
Η παρούσα απόφαση θα δηµοσιευτεί σε µία τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού, κατά τα
οριζόµενα στην παρ. 6 άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 και θα αναρτηθεί στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ και στην
ιστοσελίδα του ∆ήµου.
Κοινοποίηση :
- Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση
Ηπείρου & ∆υτ. Μακεδονίας,
∆/νση Αυτ/σης & Αποκ/σης,
Τµήµα Τοπ. Αυτ/σης Α’ βαθµ.
- Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας
Εσωτ. ∆ιανοµή :
- Γρ. ∆ηµάρχου
- Οριζόµενους
- ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
- ∆/νση Περιβάλλοντος
- Τµήµα προγραµµατισµού

Ο ∆ήµαρχος Εορδαίας

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς

